
СЕПТЕМБАР – СРПСКИ ЈЕЗИК – IV РАЗРЕД 

 

 

Име и презиме:  __________________________________________ 

 

 

Вежбање (3): збирне и градивне именице, род и број 

 

Научи: Збирне именице означавају скуп или мноштво предмета, или бића и немају  

множину. Множину имају заједничке именице.  

Примери:  

збирне именице заједничке 

једнина 

именице 

множина 

 

грожђе грозд гроздови 

камење камен каменови 

јагњад јагње јагњићи 

прасад прасе прасићи 

 

1.Упиши на линије изостављене збирне именице:  

 

Жуто _______________ пада са _______________. Крупно _________________ виси у  
                   / лист/                                                /дрво/                                                 /грозд/ 

винограду, а у пољу мирише ___________________. У шуми има пуно ______________, 
                                                                /цвет/                                                                        /жбун/ 

а на земљи много крупног _____________________. 
                                                            /кестен/ 

 

2.Напиши збирне именице које настају од ових заједничких именица: 

 

камен  - _______________             теле - ___________________ 

грана - ________________             прут  - ___________________ 

прстен - ________________           пиле - ___________________ 

 

3.Заокржи слово испред тачног одговора: 

 

а   -  када кажемо цветови, можемо их избројати 

б  -  цветови је збирна именица 

в  -  када кажемо дрвеће, не можемо га избројати 

г  -   дрвеће је заједничка именица 

 

Научи: Градивне именице означавају грађу (материју) од које је нешто направљено. 

Оне истим обликом означавају најмању и највећу количину материје.  

Пр.    кап воде     чаша воде      буре воде 

 

 

 

 



4.У овом рецепту подвуци градивне именице: 

У посуду сипај пола литра воде, додај 500g брашна, 200g чоколаде и 150g шећера. 

Затим додај 2dl уља, кашичицу рума, кашику какаоа, мало надошлог квасца и мало 

сока од лимуна. Развуци тесто и модлом прави колачиће које ћеш пећи у загрејаној 

рерни на 150о док не порумене. 

 

5.Допуни реченице изостављеним градивним именицама: 

 

Мама ми је за зиму купила _____________ џемпер. Тата је правио ограду од _________. 

Дека је рекао да су највреднији и најскупљи племенити метали ___________ и 

___________. Од њих се праве ланчићи, прстење и наруквице. Јуче је мој брат ишао на 

плажи по _______________, стао је на ____________ и посекао се. Близу наше куће 

зидари зидају кућу и користе: _____________,____________ и _______________. У 

темеље уграђују шипке од ________________ и заливају их смешом шљунка, 

______________ и ________________. 


